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Életfát állítottak
településünkön

Május második szombatján ünnepség keretében
avatták fel Sármellék Életfáját, amelyet a 76. számú főút melletti játszótérnél helyeztek el. A fára
felkerült minden olyan 2011 óta született gyermek neve és születési dátuma, aki az említett év
óta érint a helyi képviselőtestület babakötvény
adományozásáról szóló rendelete. Az ünnepségen
műsort adtak néptáncos csoportjaink, köztük a legkisebbek is (1., 2., 3., 4. osztály), akiknek ez volt első
szereplésük a nagy nyilvánosság előtt. A gyermekek szüleik segítségével helyezhették el a születési
információkat tartalmazó faleveleket a frissen ültetett életfára, valamint tanúsítványt is átvehettek az
eseményről. A rendezvény kapcsán rajzpályázatot
is hirdettek az óvodások és iskolások körében, az
így elkészült műveket folyamatosan megtekinthették a fa körül elhelyezett kiállítás keretében az érdeklődők. A legjobb három rajz/festmény jutalmat
kapott, valamint egy különdíjat is kiosztottak. A
rendezvény zárásaként Bóka Tibor, plébános áldotta meg az életfát, amelyre a tervek szerint minden
esztendőben felkerülnek az aktuális évben születettek „levelei”. A fának és a környezetrendezésnek
köszönhetően egy újabb ékességgel gazdagodott
településünk, ha tehetik, látogassák meg a parkot,
kísérjék figyelemmel a fa gyarapodását.

www.sarmellek.hu
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Önkormányzati tájékoztató
Ismételten tájékoztatjuk a Község Lakosságát, hogy a képviselő-testület megalkotta a közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló 9/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletet.
A rendelet teljes terjedelmében megjelent a Kereplő áprilisi számában.
A rendelet kiterjed a belterületi égetésre,
a zöldterületek, közterületek, ingatlanok tisztántartására, állatok tartására,
köztemető rendjére stb.
A rendelet 2015. május 1-jén hatályba
lépett.
A rendelet egyes rendelkezéseire hívjuk
fel ismételten a figyelmet:
Sármellék község közigazgatási területén
tilos
a.) belterületen kerti hulladékot és avart
égetni vasárnap és ünnepnapokon,
b.) háztartási, veszélyes és ipari eredetű
hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait)
tartalmazó hulladékot égetni.
Sármellék község belterületén tilos motoros gépet használni vasárnap és ünnepnapokon.
Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni

a.) a tulajdonában, kezelésében, használatában, bérletében lévő ingatlan
tisztántartásáról, gyommentesítéséről,
kaszálásáról, továbbá az ingatlan rendszeres takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről,
b.) az ingatlana előtti, melletti közterület
(különösen járda, zöldsáv, árok) úttestig
terjedő teljes területének gondozásáról,
tisztán tartásáról, környezetkímélő hóés síkosság-mentesítéséről,
c.) a járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek műtárgyai, továbbá az ingatlana
előtti árok tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok eltávolításáról,
d.) az ingatlanáról a közterületre nyúló
fák, bokrok és élősövény visszavágásáról.
A vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi, üzlethelyiségek és más árusítóhelyek üzemeltetője köteles gondoskodni
az üzletek előtti járdaszakasz tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről,
a zárás előtt a szemét összetakarításáról.
Az állattartó köteles
a.) az állat oly módon tartására, hogy az
más ingatlanára ne tudjon átjutni,

A Sármelléki Gyermek és Ifjúsági Táborban
(templom mellett)
2015. augusztus 03. – 07. (8.00 – 16.00 óráig)

Napközis tábor lesz.
A táborban többek között biztosítunk:
• ügyeletet (7.00 – 17.00 óráig)
• 3x étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna)
• szabadidõs programokat
(pl. kézmûves foglalkozás, ügyességi játékok, filmvetítés, vetélkedõ, társasjáték, dal – tánc, stb.)
A részvétel díja: 12.800 Ft/gyermek
Gyermeke részvételi szándékát kérjük,
az alábbi telefonszámon jelezze:

06 30 384 - 1041

b.) ebet belterületi közterületen és a
0147 hrsz-ú mezőgazdasági úton pórázon tartani, illetve vezetni,
c.) harapós vagy támadó természetű
ebet közterületen szájkosárral ellátni.
Tilos
a.) ebet a település külterületén felügyelet nélkül, illetve kóborolni hagyni,
b.) saját, vagy felügyeletére bízott eb által másoknak kárt okozni.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt
eljárás indítható. Az eljárás hivatalból,
vagy bármely személy, szervezet bejelentése alapján indulhat.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti
eljárásban az elkövetőre helyszíni bírság
vagy közigazgatási bírság szabható ki.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt
az elkövető
a) ötvenezer forintig terjedő helyszíni
bírsággal,
b) százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Kérjük a rendelet betartását!

Sármelléki Értéktár
Talán az utolsó órákban, de remélhetőleg még nem későn
kezdjük kutatni Sármellék múltját, hogy megőrizhessük azt
az utánunk jövők számára. Községünk történetéhez-történelméhez kapcsolódó dokumentumokat, fotókat, tárgyi emlékeket, valamint a repülőtér történetéhez kapcsolható fényképeket, hivatalos iratokat, és egyéb megőrzésre érdemes
ereklyéket gyűjtünk, rendszerezünk, és remélhetőleg a közeli jövőben megoszthatunk minden érdeklődővel. Hamarosan
személyesen is felkeressük Sármellék lakóit, hogy segítsék
munkánkat. Szíves együttműködésüket előre is köszönjük!
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Felelős kiadó:
Sármelléki Óvoda Általános
Művelődési Központ
Szerkesztőség:
ÁMK Sármellék, Zala u. 1.
Telefon: 83/355-011 • Fax.: 83/355-011
Szerkesztő: Szabó Csaba • E-mail: szabocsaba86@gmail.com
Tördelés, nyomtatás:
RENZOL Dekor Reklámstúdió • Zalaszentgrót, Megyei út 2.
Telefon: +36 30 2268 273
E-mail: info@renzoldekor.hu • www.renzoldekor.hu
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Megkezdődtek VERSengtek
a munkálatok nőklubosaink
Egy tavalyi nyertes pályázat tette lehetővé, hogy sportpályánkon jelentős beruházás keretében öntözőrendszer kialakítására kerülhet sor.
A 70% támogatású programban automata öntözőrendszert
vágnak a pálya talajába, majd teljesen új felszínt alakítanak
ki. Több korábbi terv is megvalósul a napokban, hiszen az
elektromos fejlesztés is elkészült, önkéntes munkában tároló-raktár készül a kiszolgáló létesítmények folytatásaként,
parkosítási munkálatok folynak, és pályakarbantartó gépeket
is beszereztek az egyesületnél szintén pályázat útján.
A pálya rehabilitációja hosszú hónapokat vesz igénybe, így
labdarúgó csapatunk soron következő hazai mérkőzéseit Hévízen, a műfüves pályán rendezi meg.

Ismét Cserszegtomaj adott otthont április 11-én, a költészet
napja alkalmából rendezett vers-, és prózamondó versenynek, ahol a keszthelyi járás és Sümeg nőklubjai között a
sármelléki nőklub tagjai is ott voltak. A több mint 40 fő
résztvevő szabadon választott verssel, prózával indulhatott
a versenyen, valamint idén fiatalok is megmérettettek külön
kategóriában az óvodás kortól egészen a középiskolásokig.
A mi „lányaink” színvonalas produkciókat előadva vették ki
a részüket a verseny sikerességéből, közülük is legjobban a
klub vezetője, Ferge Józsefné, aki 2. helyezést ért el. Minden
versenyzőt vendégül láttak a házigazdák, valamint ajándékkal
is kedveskedtek a versmondóknak. Marika néni elmondta,
hogy legközelebb az országos TESzedd! önkéntes akcióhoz is
csatlakoznak, amelynek célja az utcák, közterek megtisztítása
lesz.

Házi pénztár nyitva tartása 2015. április 7-től
Hétfő

10.00 - 12.00 óráig

Szerda

10.00 - 12.00 óráig

Kedd

10.00 - 12.00 óráig

Csütörtök

13.00 - 15.00 óráig
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